ATRASKITE ANYKŠČIUS IR PAILSĖKITE GAMTOS
APSUPTYJE
Programa:
Anykščiai – žemės kampelis, kur ir didelis, ir mažas atras ką veikti. Šis miestas – gamtos
apsuptyje leis šio miesto lankytojui atsikvėpti nuo kasdienybės. Čia kiekvienas turistas atras
ką aplankyti ir pamatyti – Lajų takas, „Cosmos“ Paukšių takas, Arklio muziejus, Apverstas
namas ir tai dar ne viskas ką turėtumėte aplankyti Anykščiuose!
Kviečiame praleisti savo laisvalaikį ANYKČIUOSE „NYKŠČIO NAMUOSE“ ir
aplankyti šio miesto įžymias vietas…
APVERSTAS NAMAS – išlaisvins vaizduotę bei leis patirti tokius gravitacijos pojūtį!
ISTORIJŲ DVARELIS – įsikūręs paslaptingame, ilgus metus „Okuličiūtės dvareliu“
vadintame pastate – tai edukacinė erdvė Anykščiuose, skirta visiems vaikams
ir nevaikams, mėgstantiems istorijas ir paslaptis.
„COSMOS“ PAUKŠČIŲ TAKAS – veidrodžių kambarys nukels Tave į beribį kosmosą!
Patirk begalybės pojūtį, susipažink su žvaigždėmis iš arti. Tai – unikali ir vienintelė vieta
Baltijos šalyse, kur galima panirti į kosmosą, sustoti akimirkai ant galaktikos krašto ir
pažvelgti į begalę žvaigždžių.
PUNTUKAS – archeologų manymu, milžinišką riedulį paliko Skandinavijos kalnų ledynai,
slinkę čia prieš 20-14 tūkstančių metų.
Apie Puntuko akmens kilmę paskojami mitai. Viename iš mitų pasakojama, kaip velnias
nešęs akmenį bažnyčiai nugriauti, o pragydus gaidžiams, jį pametęs.
MEDŽIŲ LAJŲ TAKAS – tai pirmasis takas Baltijos valstybėse ir visoje Rytų Europoje, kur
galima pasivaikščioti medžių lajų lygyje. Tai – pirmasis šiame regione takas, kuris vingiuoja
Anykščių šilelio medžių viršūnėmis, nuo žemės pakildamas net į 21 m aukštį.
Kelionės kaina – 200 Eur.
Į kelionės kainą įskaičiuota:
1 nakvynės pasiūlymas (2-4 asmenims):
*Apgyvendinimas liukso klasės kambaryje;

*Pusryčiai;
*Boulingas – 1 val.;
*Apsilankymas „Medžių lajų take“ (2-4 asmenims);
*Apsilankymas bažnyčios bokšto apžvalgos aikštelėje (2-4 asmenims)
Į kelionės kaina neįskaičiuota:
*Pietūs – 30 Eur;
*Vakarienė – 60 Eur.
2 nakvynių pasiūlymas: (2-4 asmenims):
*Dvi nakvynės liukso klasės kambaryje;
*Pusryčiai.
Į kelionės kaina neįskaičiuota:
*Vakarienė restorane – 40 Eur;
2 nakvynių pasiūlymas: (2 asmenims):
*Dvi nakvynės dviviečiame kambaryje;
*Pusryčiai.
*Boulingas – 1 val.
*Apsilankymas „Medžių lajų take“ (2 asmenims):
*Apsilankymas bažnyčios bokšto apžvalgos aikštelėje (2 asmenims)
Į kelionės kaina neįskaičiuota:
*Vakarienė restorane – 40 Eur.
3 nakvynių pasiūlymas (2 asmenims):
*Trys nakvynės dviviečiame kambaryje;
*Pusryčiai;
*Apsilankymas „Medžių lajų take“ (2 asmenims):
*Apsilankymas bažnyčios bokšto apžvalgos aikštelėje (2 asmenims)
Pastaba: kelionės paketo kaina gali kisti, jei užsakomos paildomos paslaugos.
Informacija / registracija tel.; 869684064 – vadybininkė Sigita.

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

